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ALÇAK SEPERASYON / WORK STATION

TELESKOPİK KAPILAR / TELESCOPIC DOORS

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ
DEMONTABLE PARTITION WALLS

Alçak Separasyon açık alanlarda konforlu
sıcak estetik bir çalışma ortamı sağlar,
bölme duvar sistemleri ile bütünlük oluşturur.
 
Workstation creates estetical warm confort
in open zones with conformity to
demontable partition walls.

• 9-30 cm. arasındaki tüm duvar kalınlıklarında uygulanabilir.
• Ahşap kanat kalınlığı 388 mm. dir, cam kanat kalınlığı 100 mm. dir.
• Kanat, melamin, laminant veya cam olabilir.

• Hijyenik özelliği nedeni ile sağlık sektöründe kullanılabilir.
• Aliminyum kasa ofislerinizde şık ve modern bir görünüm sağlar.



• Kablo gizleme imkanı
• Cam konan aluminyum profillerin içine özel yalıtım fitili ve iki cam kasetin birleşmelerine fitil konarak
  ses yalıtım 42 db olarak sağlanır.
• Tesisat kablolarını geçirme ve izleme imkanı sağlar.
• İlave ses izolasyonu için dolu modüller içine cam yünü ya da taş yünü uygulaması yapılabilir.

• Cable hiding
• Special isolation of profiles with providing isolation of 42 db.

SİSTEM / SYSTEM K

PROFİL / PROFILE K

PROFİL / PROFILE B
 SİSTEM K , farklı modülasyon seçenekleri ile
özellikle yatay camlı modülleri ile değişik
mimari çözümlerde estetik bir görünüm sağlamaktadır.
Tüm camlı modüllerde düz cam ve dekoratif kumlama
cam seçenekleri bulunmaktadır.

SYSTEM K provides an elegant looking with it is
horizantal and vertical panels.
The glasses are used as transparent and sanded.

SİSTEM K’nın,
H : 270 cm,
H : 302 cm,
H : 366 cm standart yükseklikleri bulunmaktadır.

Bu üç ölçü arasında yükseklik ile ilgili
diğer ölçüler uygulanmaktadır.

SİSTEM K’nın kalınlığı 9,6 cm. ve modül genişliği
standart ölçüsü 100 cm.’dir.

SYSTEM K has standart heights of
H : 270 cm,
H : 302 cm,
H : 366 cm,
According to projects special height are avaliable.

System K has thickness of 9.6 cm. with panels and
the standart moduls are 100 cm. wide.


